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PARTENERI 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013 - Investeşte în oameni!  Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” / Domeniul 
major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” / Contract POSDRU/164/2.3/S/134528 

 
 

 

Operator introducere, validare și prelucrare date  

- curs de calificare, cod NC 4113.2.1- 

GRATUIT 
 

Grup țintă : Angajați din companii care doresc să învețe să utilizeze eficient computerul și dispozitivele 

periferice (imprimanta, scanner). 
 

Nivel de pregătire:  studii medii  
 

Module:  

 Utilizarea sistemului de operare WINDOWS 

 Utilizarea unui editor de texte – MICROSOFT WORD 

 Utilizarea unui program de calcul tabelar – MICROSOFT EXCEL 

 Utilizarea unui program de baze de date – MICROSOFT ACCESS 

 Utilizarea unui program de prezentări – MICROSOFT POWERPOINT 

 Comunicații pe Internet 
 

Diploma: certificat de calificare recunoscut de Ministerul Educaţiei si Cercetării şi  Ministerul Muncii pentru 

participanţii care promovează examenul de absolvire 
 

Durata cursului : 4 luni, în perioada  iunie 2015– septembrie 2015 
 

Nr. locuri: 21  
 

Număr de ore:  480 ore (160 ore teorie + 320 ore practică) 
 

AVANTAJE: 

 program de instruire flexibil 

 accent pe formarea deprinderilor practice 

 subvenții pentru absolvenți: 360 lei/lună, adică 1.440 lei la finalizarea cursului după examen 
 

Documente necesare înscrierii: 

 Copie BI/CI (cu domiciliul într-unul din judeţele Timiş,  Arad, Hunedoara, Caraș-Severin,Bihor, Cluj, Sibiu, Bistriţa-

Năsăud, Alba, Sălaj) 

 Copie certificat de naştere 

 Copie certificat de căsătorie (dacă numele din buletin e diferit de cel de pe diplomă) 

 Copie act studii (ultima formă de învăţământ absolvită)  

 Acte doveditoare pentru angajați (adeverința de la locul de muncă) 

 Adeverinţă de la medicul de familie 
 

Contact: 

 

Cristina MANGEAC, Expert grup ţintă  
Adresa:  Str. C. Brediceanu nr. 8,  Timişoara,  jud. Timiş,  România 
mobil: + 40 752 292 005,  tel.: + 40 256 277 644,  e-mail: training@eta2u.ro 
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